
ROMÂNIA Anexa nr. 1. 

JUDEȚUL HARGHITA la Hotărârea nr. ……………/2021 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale pe anul 2021 

 

DESCRIEREA PROGRAMULUI 

 

1. Autoritatea finanțatoare: 
Consiliul Județean Harghita, ca organ al autorității administrației publice județene, cu sediul 
în Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., cod poștal 530140  

 

2. Denumirea programului: 

Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiuni lor 

culturale pe anul 2021,  
 

3. Scopul programului: 

Stimularea activităților culturale în județul Harghita inițiate de persoanele fizice și juridice de 
drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii, care depun ofertă 
culturală. 

 

4. Activități finanțate: 
Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural organizate de persoanele fizice și juridice 
menționate ale căror scop şi rezultat este stimularea și promovarea vieții culturale din județul 
Harghita. 

Vor avea prioritate la atribuirea finanțării următoarele activități:  
- sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,  

- sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu 
în limita unui procent de 20% din totalul finanţării  nerambursabile acordate  pentru 

achiziția instrumentelor muzicale, 

- sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile 
patrimoniului cultural ale județului Harghita, 

- sprijinirea activității formațiilor muzicale, a diferitelor arte interpretative din județul 
Harghita, 

- programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea 
turismului cultural al regiunii,  

- sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor satelor,  
- organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans 

popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții prezintă cele 

învățate. 

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.  

 



 

5. Beneficiarii programului: 

Persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în 
condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și 
derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există 
programe speciale aprobate prin hotârâri ale Consiliului Județean Harghita.  

  

6. Finanțarea programului: 
Pe baza Hotărârii nr. ______ /2021 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2023, a Strategiei de dezvoltare culturală a județului Harghita pe perioada 2021 -2030, având 

următoarele obiective: II. Consolidarea rolului de creare de valoare al culturii eclez iastice și 
religioase, IV. Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor noi inițiative, în special extinderea 
inovatoare a ofertelor culturale, ținând seama de potențialul turismului cultural și obiectivul 
VIII. Îmbunătățirea accesului la cultură pentru populațiile neurbane, în special prin 
prezentarea rurală a producțiilor teatrale și de dans  s-a aprobat pentru derularea Programului 

general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 
2021, un buget de 400.000 lei. 

 

7. Eligibilitatea ofertei culturale 

Finanțarea proiectelor – finanțarea asigurată de Consiliul Județean Harghita va fi de maxim 
90% din bugetul total al proiectului. Diferența de minim 10% din valoarea proiectului trebuie 

să fie asigurată de către solicitant din contribuție proprie, care reprezintă fondurile proprii ale 
solicitantului, obținute în condițiile legii, inclusiv sponsorizări, donații sau venituri din 
activități economice proprii, în condițiile statutului asociației/fundației  și din alte surse de 
finanțare. 

Finanțarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanțare nerambursabilă încheiat 
între Beneficiar și Consiliul Județean Harghita (conform anexelor nr. 2.4 și 2.5 din prezenta 

hotărâre), în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la beneficiar şi un exemplar la 

Direcția generală programe și proiecte a Consiliului Județean Harghita. 
Finanțarea nerambursabilă a proiectului se face pe bază de contract de finanțare 

nerambursabilă, acordată în două tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii 
finanţatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare 
tranşă. 
Prima tranşă se acordă la semnarea contractului de finanţare. Tranșa a doua se acordă în 
baza documentelor justificative de decontare, prezentate de beneficiarul finanţării 
nerambursabile. 

Cererile de finanțare primite vor fi prelucrate de către Direcția generală programe și proiecte 

al Consiliului Judeţean Harghita și de către Comisia de evaluare/selectare aprobată prin 
hotărârea Consiliului Județean Harghita. 

 



Cheltuielile eligibile trebuie efectuate numai în perioada realizării programelor/ proiectelor 
selectate spre finanţare şi cu respectarea bugetului acestuia şi sunt formate din următoarele 
categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri 
materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, 
prestări servicii, premii şi altele asemenea;  

b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural în 
limita maximă de 20% din suma acordată cu titlu de finanțare nerambursabilă; 

c) cheltuieli ocazionate de cazarea (de preferință în regim de 2 stele) şi transportul intern 
şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor, în limita a 7,5 l combustibil la 100 km în 
cazul efectuării transportului cu autoturism proprietate personală și 5,5 lei/km în cazul 
efectuării transportului cu autobuz; 

d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de 
specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi 
de publicitate; din suma de finanţare acordată se va putea cheltui un procent de 5% 
pentru cheltuieli de comunicare: anunţuri publicitare, conferinţe de presă, filme, 
inscripţionare echipamente, etc 

e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor  (pachet de hrană sau masă 
servită); 

f) diurna, acordată în condiţiile legii;  
g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative (telefon, internet, apă, canalizare, 

electricitate, gaze, încălzire), aferente perioadei de realizare a 
acţiunii/proiectului/programului cultural. 

Cheltuielile prevăzute la punctul e) și g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 
max. 20% din suma acordată. 

 

Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul „Programul general de finanțare 
nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2021”. Cheltuielile 

neeligibile necesare pentru derularea proiectului pot fi acoperite atât din contribuţia  proprie 
cât şi din alte surse de finanţare, tabelul de buget al cererii de finanțare putându -se fi 
modificat/completat în acest sens de către solicitant fără aprobarea prealabilă a 
finanţatorului.  
Cheltuielile eligibile trebuie să fie justificate şi oportune, în conformitate cu obiectivele 

programului/proiectului formulate în  cererea de finanţare și metodologia de decontare. 
 

8. Perioada de desfășurare a programului 
În cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare în anul bugetar 
2021, activitățile proiectelor trebuie să fie derulate în perioada următoare semnării 
contractului de finanțare nerambursabilă, iar proiectele trebuie să fie decontate conform 
contractului de finanțare nerambursabilă. 
 

9. Rezultate obținute:  

În cadrul programului pe anul 2020 au fost depuse 100 proiecte. Din cele 100 proiecte depuse 

66 de proiecte au fost declarate câștigătoare, un număr de 10 beneficiari și-au retras cererile 

de finanțare datorită măsurilor luate în ceea ce privește prevenirea și controlul pandemiei 

Covid - 19 și un număr de 56 proiecte au fost câștigătoare. 

În cadrul proiectelor realizate în anul 2020 au fost finanțate următoarele activități:  



-  activități de sprijinire a teatrelor amatoare: 6 evenimente; 

-  activități de sprijinire a fanfarelor: 4 evenimente; 

-  tabere de creație: 1 eveniment; 

-  sprijinirea activităților de dans și muzică populară: 4 evenimente; 

-  sprijinirea organizării zilelor culturale: 6 evenimente; 

- sprijinirea organizării de tabere și festivaluri de păstrare a tradițiilor: 5 evenimente; 

-  alte evenimente culturale: 9 evenimente. 

10. Rezultate aşteptate: 
- Consolidarea rolului de creare de valoare al culturii ecleziastice și religioase.  

- Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor noi inițiative, în special extinderea 
inovatoare a ofertelor culturale, ținând seama de potențialul turismului cultural . 

- Îmbunătățirea accesului la cultură pentru populațiile neurbane, în special prin 
prezentarea rurală a producțiilor teatrale și de dans. 

- Conştientizarea modurilor în care acţiunile culturale pot aduce beneficii directe 

comunităţilor locale. 
 

11. Indicatori de rezultate  

- Număr proiecte depuse 

- Număr de proiecte realizate  
- Număr de acțiuni și lucrări demarate 

- Număr de parteneriate înființate 

- Număr de participanți 
 

12. Indicatori de eficiență 

- Cel puțin 100 proiecte depuse în cadrul programului în urma anunțului de 
participare 

- Proiecte implementate cel puțin 60% din proiectele selectate pentru finanțare 
 

   PREȘEDINTE   VICEPREŞEDINTE   DIRECTOR GENERAL 

BORBOLY CSABA   BIRÓ BARNA BOTOND             ZONDA ERIKA 

 
 
 

 
 
Întocmit, 
Ianovits István Zsolt 


